
Katie Van Cauwelaert

Is al meer dan 25 jaar in Chili, met het statuut 
van 'pastorale werkster in zending vanuit het
bisdom Antwerpen. 
Begeleidt sinds enkele jaren de 'School voor 
Vergeving en Verzoening' op relationeel en 
gemeenschapsvlak.            
Daarnaast steekt zij een pastoraal handje toe 
in het begeleiden van christelijke 
basisgroepen.
 
 e-mail: katelijne55@yahoo.com

Pater Peter Baekelmans
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e-mail: peter.baekelmans@gmail.com

Margot Boets

Heeft zich van 1957 tot einde
1990 in Bukavu ingezet voor
het 'Centre Olame'. Het heeft
als taak alle vrouwelijke
activiteiten en initiatieven in
het aartsbisdom Bukavu te
coördineren. Blijft nog steeds
met 'haar' mensen in
verbinding staan en meeleven. 

e-mail: margot.boets@scarlet.be

Pater Frans De Ridder

Sedert januari 2013 ben ik 'pastoor' in de 'De

     Heilige Rozenkrans' parochie in 

     Taipei, hoofdstad van Taiwan.

     Het is heel druk en wij verheugen 

     ons in doopsels ook van

          
    volwassenen. Ik ben ook nog 

     altijd sterk betrokken met Kerk 

     in China. Zijn boodschap: leven 

     in Gods liefde!

e-mail: fegdr@hotmail.com

Pater Paul De Vinck

Vroeger werkzaam in Lubumbashi. Maar nu terug 
in België en benoemd in Varsenare. Ik mag 
confraters die hulp nodig hebben begeleiden en 
vervoeren. Ik ben nog steeds betrokken bij 
de verzorging van de zieken in het 'Hopital 
Sendwe' (600 bedden) te 
Lumumbashi waar ik 
aalmoezenier was.

e-mail: pauldevinck@yahoo.fr

Zuster Maria Pernet

Nu werkzaam in de missieprocuur van de 
congregatie in Antwerpen. Zij blijft een 
'verbinding en brug' tussen Congo en Europa. 
Van hieruit regelt zij grote en kleine zaken om 
allerlei noden te helpen oplossen. 
De contacten met Idiofa (Congo) blijven heel 
levendig. De inlandse zusters namen ter plaatse 
de taak over waar zoveel nood is aan liefde en 
vriendschap.

e-mail: mariapernet@gmail.com

Pater Ludo Goossens

Met een Kongolese confrater 
werkzaam in Scheuts enige
parochie in Tokyo. Met haar
wereldwijd netwerk inzake
rechtvaardigheid, vrede en
heelheid van de schepping
roept de heel kleine (0,3%) 
kerk in Japan mensen van
goede wil op om samen een 

menselijker samenleving op te bouwen tegen
de harde werkdruk in.
e-mail: ludocicm@yahoo.com

Mgr. Albert Vanbuel

Jarenlang werkzaam geweest in de Centraal
Afrikaanse Republiek (CAR). Als emeritus-bisschop 
van Kaga Bandoro is hij nog sterk betrokken bij de 
noden van zijn vroegere bisdom. Het huisvesten 
van en bescherming bieden aan 
duizenden vluchtelingen voor het 
geweld kosten handenvol geld. Terug 
in België zal hij daarom de 'car' blijven
trekken.

e-mail: albert.vanbuel@donbosco.be



Nuttige informatie

Wilt u meer weten over de werkgroep dan kan u 
terecht bij één van de leden (zie onderaan) of bij:

Ton du Maine
Miksebeekstraat 104B
2930 Brasschaat
e-mail: dumaine.ton@gmail.com

Wilt u onze missionarissen financieel
ondersteunen dan is uw gift welkom.
(Geen attest mogelijk.)

Ons bankrekeningnummer is:
IBAN BE85 0689 0873 2706
op naam van
'Brasschaatse Missionarissen'

 Leden van de werkgroep:

 Marc Weemaes Maria De Ridder
 Rita Heeb Els Hendrickx
 Ton du Maine Nestor Martens
 Maria Pernet Bea Van Cauwelaert
 Fons van der Vloet Joos Verreydt

afdeling van de vzw Dekenaat Antwerpen, Regio Ekeren-Brasschaat
Armand Reusensplein 2 2930 Brasschaat

ondernemingsnummer: 0403842771

Doel van de werkgroep

Financiële ondersteuning van missionarissen - 
in de ruime zin van het woord - die hun 
wortels in Brasschaat hebben.

De missionarissen zetten zich hun hele leven 
in voor de kleine en zwakke mens ver van ons 
vandaan, naar het voorbeeld van Jezus.

Zij doen dat in vaak zeer moeilijke omstandig- 
heden en blijven de plaatselijke bevolking 
hoop en houvast bieden.

Wij kunnen onze bewondering voor hen niet 
alleen in woorden uitdrukken, maar ook in 
daden, namelijk door middel van een 
financiële ruggensteun om hun projecten te 
kunnen voortzetten.

Daarom organiseert de werkgroep jaarlijks een 
brievenactie in juni met een verzoek om een 
financiële bijdrage voor de missionarissen.
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